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می  رانیPAKوە شتی حیزبی دیمۆکراتی کوردستان بۆ کۆبوونھوە لھگھڵ ئۆپۆزیسیۆن ئ   بھ بانگھ

 
 

  کۆمیتی دەرەوەی وتی حیزبی دیمۆکراتی کوردستان: بڕز

کی برایانوس   

 دیسامبر پک ب، ٨ا  ت٦ل وەمی بانگھشتنامی بڕزتان بۆ بشدارییمان لو کۆبوونوەیی بیارە رۆژەکانی 

  :وای سوپاس بۆ بانگھشتکتان، پارتی ئازادیی کوردستان بم ھۆیانی خوارەوە لو کۆبوونوەیدا بشداریی ناکا

 ل دەستووری کاری ئو کۆبوونوەیدا، ھیچ کات و بابتک بۆ باس ل پرسی نتوایتی ل ئران بگشتی و پرسی -١

ئوەش لگڵ فلسفی بوون و ئرک و ئامانجکانی حیزبی ئم ک لسر بنمای . نکراوەکورد ب تایبتی دیاریی 

 . کورد بوون و رزگاریی نتوەیی و وەدیھنانی سروەریی سیاسیی دامزراوە، نگونجاوە

٢- وەر لدوو ت ب وەیو کۆبووندەسنیشانکراوە، گفتوگۆکانی ئ دا کتو دوو بابر لھ "رانداچوارچوەی ئ "

نتوەی . ئمش لگڵ پرسی مافی دیاریکردنی چارەنووسی ئازادانی نتوەکمان، ناتبای. برتسک کراوەتوە

کورد مافی خۆیتی چارەنووسی خۆی ئو جۆرەی ک دەیھوێ دیاریی بکا و دانانی ھر بربستک لو رگایدا، دژی 

  . بنما دیمۆکراتییکانی سردەمئیرادەی نتوەکمان و نگونجاو لگڵ

سـایانک کـراوەت خاـک بـۆ کۆبـوونوە و " تـپڕین ل کۆمـاری ئیـسالمی"یان " رووخانی کۆماری ئیسالمی" بابتی -٣

بم ک باس ل مافکانی کورد دـت گـۆڕێ، ئو ئۆپۆزیـسیۆن . ھاوکاریی نوان ھزە کوردستانییکان لگڵ ئۆپۆزیسیۆن

کوات لبرچی حیزبی کوردی ئرکی رووخاندن بۆ ئۆپۆزیسیۆنک ھگـرێ ک . نیکمی ماف و ئازادییکانی نادامل ب ال

ـــورد وەک نتوەیکـــدانان؟ ـــانی ک ـــستا یک ھنگـــاو . دان ب مافک تـــا ئھ ـــتراتیژیی ـــتییکی ئوەی ک ئو س راس

  .  نابسرکوتنی بدەست نھناوە و ل داھاتووشدا ھیچ ئاکامکی

 لبر ئوەی ل دەستووری کاری کۆبوونوەکدا، ھیچ جگایک بـۆ پرسـی نتوە بندەسـتکانی ئـران و یک لوان -٤

پرسـی کـورد داننـراوە، ب دووری نـازانین ھر ئو کسـانی چنـد حوتـوو لموبر، ب بیـانووی رککوتنـی دووالینـی 

ـــان ھرە ـــوردی، ب دژی نتوەکم ـــاتی ســـرەکیی ئو سیاســـیی ک ـــرد، پکھ ـــان ســـاز ک ـــسیۆن"وەزی ـــن ک لو "ئۆپۆزی ە ب
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دانیشتن و کۆبوونوە لگڵ ئو کسان، پاش ئو ھرەوەزە نک ھیچ دەسـکوتکی بـۆ . کۆبوونوەیدا بشداریی دەکن

وان دەبپشتدانی ئ ک دەست لجۆرکوو بب ،دانییکورد ت.  

  بڕزەوە

  نپارتی ئازادیی کوردستا

  نونرایتی ئوروپا

  ٢٧١٢ خزەوەری ٢

 ٢٠١٢ ئۆکتۆبری ٢٣
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